Samhällsvetenskapliga fakulteten

HEKN11, Human Ecology: Culture, Economy and Ecology,
15 högskolepoäng
Human Ecology: Culture, Economy and Ecology, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2011-11-17 och
senast reviderad 2017-01-31 av Styrelsen vid institutionen för kulturgeografi och
ekonomisk geografi. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-01-31,
höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en obligatorisk kurs på Masterprogrammet i humanekologi – kultur,
makt och hållbarhet (SAHEK), 120 högskolepoäng. Kursen ges också som fristående
kurs.

Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Humanekologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten:

Kunskap och förståelse
• visa förståelse på avancerad nivå för de mänskliga dimensionerna av miljö- och
resurshantering, i synnerhet vad gäller uppkomsten, tolkningen och hanteringen
av miljöproblem i olika kulturella och historiska sammanhang,

Färdighet och förmåga
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• tillämpa ett kulturkritiskt perspektiv på relationen mellan människa och miljö och
samtidigt ta hänsyn till den biofysiska situationen i vilken den äger rum,
• tillämpa grundläggande perspektiv och begrepp från miljöhistoria, ekonomisk
antropologi, miljöantropologi och världssystemteori,
• integrera olika vetenskapliga perspektiv i en helhetsförståelse för relationen
mellan människa och miljö,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna analysera skillnaderna mellan
naturliga, kulturella och politiska aspekter av villkoren för mänsklig försörjning
och resurshantering samt värdera och diskutera den relativa betydelsen av dessa
aspekter i specifika sammanhang.

Kursens innehåll
Kursen omfattar fyra delar med specifika teman: global miljöhistoria, ekonomier som
kulturella system, symboliska dimensioner av relationen mellan människa och miljö
samt världssystemets politiska ekologi. De fyra temana ger studenten centrala
perspektiv och analytiska redskap för en integrerad och gränsöverskridande förståelse
för de kulturella och politiska dimensionerna av hållbarhet. Den första delen ger en
orientering om hur globala ekonomiska och politiska processer har förändrat
relationen mellan människa och miljö under de senaste 500 åren. Den andra delen
skapar en förståelse för hur dessa och andra ekonomiska förhållanden, idéer och
institutioner kan återkopplas till kulturella förhållanden och föreställningar. Den tredje
delen behandlar hur människans samspel med miljön utgår från olika symboliska
föreställningar om människa och natur i olika kulturella sammanhang. Den fjärde
delen kopplar samman de historiska, politiska och kulturella perspektiven till en
integrerad bild av aktuella hållbarhetsproblem.

Kursens genomförande
Var och en av kursens temadelar innehåller föreläsningar och seminarier samt något
av följande; gruppdiskussioner, videoförevisningar och studiebesök.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Examinationens huvudsakliga del består av en längre, självständigt författad essä vid
kursens slut. Utöver det ingår muntliga redovisningar och aktivt deltagande vid
seminarier.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring eller
upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter
erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande kursplan.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E har studenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För betyget C
har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett mycket bra
resultat. För betyget A har studenten visat ett utmärkt resultat. För betyget
Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Från betygsskalan ovan undantas moment muntliga redovisningar och aktivt
deltagande vid seminarier. Som betyg för dessa moment används någon av
beteckningarna Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd har studenten visat
ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt
resultat.
Kursbetyg avgörs av studentens resultat på essän.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten ha minst en kandidatexamen, vari ska ingå tre
terminer (1–90 högskolepoäng) i humanekologi eller ett annat relevant ämne, t ex
antropologi, sociologi, geografi, miljövetenskap eller motsvarande. Kursen kräver
goda kunskaper i engelska (IELTS-test med minst 6,0 i genomsnitt (på inget av
delproven får resultatet understiga 5,0) eller TOEFL-test med lägst resultat 550
(datorbaserat test 213, nätbaserat test 79). Dispens ges för kravet på kunskaper i
svenska.
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Prov/moment för kursen HEKN11, Human Ecology: Culture, Economy and
Ecology
Gäller från H12
1101 Culture, Economy and Ecology, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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